
RECENZIE EVENIMENT: 
„Centenarul Independent ei Pindului” 

 

În data de joi, 21 decembrie 

2017, în sala de conferințe și expoziții 

F64 aflată în București, Bd. Unirii nr. 

45, Asociațiile NEAMUNIT și Predania 

au organizat o conferință ce a avut ca 

temă Centenarul Independenței Pindului. 

Pindul este o zonă montană din nordul 

Greciei unde se află așezări majoritar 

aromâne. Evenimentul s-a desfășurat sub 

egida Proiectului Avdhela - Biblioteca 

culturii aromâne și a avut ca scop 

readucerea în rândul memoriei colective 

a  tragicelor evenimente petrecute în 

urmă cu aproximativ 100 de ani. 

 În cadrul evenimentului au fost 

lansate site-urile: www.armatolii.org.ro 

și www.independenta-pindului.ro.  
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Despre organizatori 
Asociația Predania este un ONG care are ca obiectiv promovarea culturii aromâne și 

„conştientizarea unităţii şi continuităţii Neamului Românesc în cadrul frăţiei neamurilor 

balcanice, prioritatea constituind-o păstrarea elementului românesc din Balcani şi, îndeosebi, 

a ramurii aromâne, cât şi cunoaşterea specificului neamurilor trăitoare în acest spaţiu”. Aceste 

obiective sunt realizate prin proiecte precum Avdhela, prin care se încearcă editarea și 

răspândirea în mod gratuit către publicul larg a operelor atât artistice, cât și științifice din 

cadrul patrimoniului cultural aromân.
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 Asociația NEAMUNIT, este un ONG înființat în anul 2013 care are ca obiectiv 

principal „întărirea conștiinței naționale, civice și morale a românilor de pretutindeni” și 

care urmărește promovarea valorilor, identității și tradiției naționale, cât și ajutorarea 

categoriilor defavorizate, prin încurajarea actelor caritabile în societate
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Despre invitați 
Radu Baltasiu - profesor la Facultatea de Sociologie a Universităţii Bucureşti şi Director al 

Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române 

 

Emanuil Ineoan - doctor în 

istorie al Universității Babeș 

Bolyai din Cluj 

 

Florin C. Stan - cadru didactic 

asociat al Facultății de Istorie și 

Științe Politice, Universitatea 

„Ovidius”, Constanța 

 

Zoe Rădulescu - fiica 

luptătorului anticomunist Gogu 

Puiu 

 

Alina Ioana Dida - medic, strănepoata fostului primar român M. Dida masacrat de greci la 

Magarova în anul 1906. 
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Desfășurarea evenimentului:  
Emanuil Ineoan a deschis evenimentul vorbind despre refuzul aromânilor de a se 

integra în statul grecesc la începutul sec al XX-lea. În contextul ocupării Epirului și a zonelor 

din jur de către trupele italiene, situația politică a devenit din ce în ce mai favorabilă pentru 

comunitatea de aromâni din zona Pindului și a Zagoriei. „De când au venit italienii am gustat 

și noi din libertate” (citat din declarațiile prezentate de Emanuil Ineoan). Schimbarea 

autorității grecești cu cea italiană a dus la încercarea câștigării independenței de către 

comunitățile de aromâni ce aveau ca scop înființarea unui „canton independent asemeni 

Veneției”. Lucrurile nu au mers conform planurilor, odată cu retragerea trupelor italiene 

sprijinul promis de autoritățile române și italiene nu a mai venit, iar represaliile grecești nu au 

întârziat să apară.  

 Zoe Rădulescu și Alina Ioana Dida au prezentat amintiri de familie, cele două doamne 

având origini aromâne.  Zoe Rădulescu  prezintă comunitatea aromânilor ca fiind din trecut 

până în prezent ghidată de valori creștine puternice, „un popor măcinat între pietrele celorlalte 

națiuni”. 

Radu Baltasiu:  „Pentru a înțelege chestiunea aromânilor noi trebuie să punem 

chestiunea  intr-un ansamblu  mai larg și anume drama poporului român în raport cu ideea 

de stat.”    

Profesorul Radu Baltasiu începe prin a prezenta importanța comunităților române de la sud de 

Dunăre încă din Evul Mediu. Se aduce mai apoi în discuție încercarea formării statale a 

aromânilor. O încercare lăudabilă, singura problemă fiind momentul declarării independenței, 

România neputând să-i susțină. 

 A doua parte a prezentării sale a 

fost îndreptată spre  problemele pe care le 

întâmpinăm astăzi. Acesta a sugerat o 

necesitate acută de a responsabiliza și 

verifica autoritățiile în contextul în care se 

propagă ideea că aromânii sunt minoritate 

națională, iar autoritățiile locale acționează 

în favoarea răspândiri acestei idei. 

Domnul profesor dă  ca exemplu acțiunile 

autoritățiilor din județul Tulcea unde, pe 

banii publici, se promovează ideea 

renunțării la ajutorarea românilor de la sud 

de Dunăre. 

 Profesorul Baltasiu concluzionează făcând o asociere între evenimentele de la 

începutul secolului al XX-lea cu cele de astăzi. Astăzi se încearcă înlăturarea legăturilor dintre 

statul român și comunitățiile lui aflate la sud de Dunăre prin clasificarea lor drept minorități și 

mai apoi ștergerea ideii de apartenență a lor în patria română. 

 Evenimentul s-a încheiat cu o serie de întrebări adresate de către public invitațiilor. 

 


